GODSHISS

GODSHISS
Alla Godshissar är byggda enligt samma standarder och principer med samma höga krav på kvalitet,
driftsäkerhet och rätt arbetsmiljö.
Vi bestämmer individuellt med kunden de nödvändiga kraven för godshissens tekniska funktion och
specifikation.
Godshissar har många användningsområden. En av dom vanligaste användningsområdena för en godshiss
är inom lager och produktion. Godshissarna finns i två utföranden, montage mot vägg eller liknande eller
som en helt fristående enhet.
Med hög anpassningsförmåga möjliggör vi alla tillämpningar inom alla branscher och logistik.

ENKELMAST

GM-EHLP

Lyftkapacitet:

upp till 3 000kg

Plattforms storlek:

max 2 800 x 2 000mm

Lyftrörelse:

upp till 12 000mm

Hastighet:

upp till 0,15m/s

Miljö:

inom och utomhus

Snabb och smidig installation

Godshiss GM-EHLP är en enkelmastig vertikal hiss för
transport mellan olika nivåer.
GM-EHLP har en struktur som är fastmonterad på vägg
eller stålpelare gjord av speciella
konstruktionsstålprofiler där glidlager kombineras.
Godshissen drivs av en hydraulcylinder med
kedjeöverföring.

Godshissen kan levereras komplett med schakt och
dörrar.

Kontakta Green Metall för ytterligare information.

www.greenmetall.se

GODSHISS
DUBBELMAST

GM-EHLP2

Lyftkapacitet:

upp till 10 000kg

Plattforms storlek:

max 9 000 x 4 000mm

Lyftrörelse:

upp till 12 000mm

Hastighet:

upp till 0,15m/s

Miljö:

inom och utomhus

Snabb och smidig installation

Godshiss GM-EHLP2 är en perfekt lösning för att
flytta gods mellan olika nivåer. Hissen används inom
industri, tillverkning och logistik.
Godshissen installeras på en självbärande
konstruktion eller vägg. Tack vare sina kompakta
dimensioner kräver godshissen inte extra
maskinrum som vid en standardhiss, vilket medför
stora ekonomisk besparingar.

Godshiss GM-EHLP2 består av dubbla lyftpelare,
antingen mittemot varandra eller 2st bredvid
varandra, beroende på lyftkapacitet och
plattformsstorlek.

Kontakta Green Metall för ytterligare information.

www.greenmetall.se

GODSHISS
FRISTÅENDE GM-EHLPF

Lyftkapacitet:

upp till 2 000kg

Plattforms storlek:

max 2 000 x 2 000mm

Lyftrörelse:

upp till 12 000mm

Hastighet:

upp till 0,15m/s

Miljö:

inom och utomhus

Snabb och smidig installation

Godshiss GM-EHLPF är en fristående godshiss med
en lätt konstruktion som inte behöver skruvas fast
på någon annan konstruktion.
Fördelen med hissen är att man kan installera den
mellan byggnadens golv.
Lyfthöjd, last och plattformens storlek anpassas till
kundens individuella krav och hissens
driftförhållanden.

Vi bestämmer individuellt med kunden de
nödvändiga kraven avseende tekniska
specifikationer.

Kontakta Green Metall för ytterligare information.

Green Metall AB
Sågvägen 38F
184 40 Åkersberga
Tel: 08-540 237 00
Mail: info@greenmetall.se
Web: www.greenmetall.se

